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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу чл. 35. став 2. и 62. став 1. 
Закона о заштити конкуренције  („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), дана 18. 9. 
2019. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против привредног друштва 
Fortenova Grupa d.d., са седиштем на адреси Маријана Чавића 1, Загреб, Република 
Хрватска, матични број 081179147, ради испитивања концентрације која је спроведена 
иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према 
основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране наведеног привредног 
друштва над следећим друштвима: 

1. Фриком д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Зрењанински пут бб, 
Београд (Палилула), матични број 07042728; 

2. Мг Мивела д.о.о., са седиштем у Београду, на адреси Партизанске Авијације 28, 
Београд (Нови Београд), матични број 20080892; 

3. Атлас Амбасадор д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Обилићев 
венац 26, Београд (Стари Град), матични број 07735952; 

4. Крон д.о.о., са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд 
(Нови Београд), матични број 07020350; 

5. М-профил СПВ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Зрењанински 
пут бб, Београд (Палилула), матични број 20715014; 

6. mStart Business Solutions d.o.o., са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за 
Загреб 11а, Београд (Нови Београд), матични број 21192538; 

7. Нова Слога д.о.о. Трстеник, са седиштем у Трстенику, на адреси Кнегиње Милице 
81/1, Трстеник, матични број 17254332; 

8. ПИК Врбовец д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Партизанске 
Авијације бб, Београд (Нови Београд), матични број 21308919; 

9. Дијамант а.д. Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, на адреси Темишварски друм 
14, Зрењанин, матични број 08000344; 

10. Кикиндски Млин а.д. Кикинда, са седиштем у Кикинди, на адреси Светозара 
Милетића 198, Кикинда, матични број 08021694; 

11. Компас д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Обилићев венац 26, 
Београд (Стари Град), матични број 07538065; 

12. AGKOR посредовање у осигурању д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на 
адреси Булевар уметности 4, Београд (Нови Београд), матични број 21098302; 

13. ТП Ангропромет Експорт-Импорт д.о.о. Ниш, са седиштем у Нишу, на адреси 
Бранка Крсмановића 43, Ниш, матични број 07238860;  
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14. БЕОЈАНА д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 
11а, Београд (Нови Београд), матични број 20353287; 

15. БЕОКОНА д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 
11а, Београд (Нови Београд), матични број 20353490; 

16. БЕОПАНА д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 
11а, Београд (Нови Београд), матични број 20353392; 

17. БЕОСЛАНА д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 
11а, Београд (Нови Београд), матични број 20353350; 

18. БЕОВОНА д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 
11а, Београд (Нови Београд), матични број 20353473; 

19. IDEA д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 11а, 
Београд (Нови Београд), матични број 06423566; 

20. ADRIATICA.NET д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Косовска 8/VI, 
Београд (Нови Београд), матични број 20153253; 

21. Супер Картица д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, Партизанске Авијације бб, 
Београд (Нови Београд), матични број 20918314.  
 

II Друштву Fortenova Grupa d.d., са седиштем на адреси Маријана Чавића 1, Загреб, 
Република Хрватска, оставља се рок од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог 
закључка, да одреди пуномоћника за пријем обавештења у Републици Србији и да о 
томе обавести Комисију за заштиту конкуренције, уз упозорење да ће, у случају 
пропуштања, пуномоћник за пријем обавештења бити постављен од стране Комисије за 
заштиту конкуренције о трошку наведеног друштва. 
 
III ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 
релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног 
стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на 
адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд. 
 
IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни 
Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу доступних информација и расположивих података, као и увидом у регистар 
Агенције за привредне регистре Републике Србије (даље у тексту: Агенција за 
привредне регистре или АПР), Комисија за заштиту конкуренције (даље у тексту: 
Комисија), је дошла до сазнања да је друштво Fortenova Grupa d.d., са седиштем на 
адреси Маријана Чавића 1, Загреб, Република Хрватска, матични број 081179147, 
(даље у тексту: Fortenova Grupa), стекло контролу над друштвима наведеним у ставу I 
тачке 1-21 диспозитива овог закључка, стицањем удела или акција с правом гласа од 
претходног власника, чиме је извршена промена вршиоца појединачне контроле над 
овим друштвима. 
 
На основу увида у регистар Агенције за привредне регистре, утврђено је следеће: 

1. За Фриком д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Зрењанински пут 
бб, Београд (Палилула), матични број 07042728, извршена је промена чланова у 
регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, и то 
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брише се пословно име Ledo d.d. – уписује се пословно име Fortenova Grupa d.d., 
дана 4. априла 2019. године. 

2. За Мг Мивела д.о.о., са седиштем у Београду, на адреси Партизанске Авијације 
28, Београд (Нови Београд), матични број 20080892, извршена је промена 
чланова у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне 
регистре, и то брише се пословно име JAMNICA DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA 
PROIZVODNJU MINERALNIH VODA – уписује се пословно име Fortenova 
Grupa d.d., дана 4. априла 2019. године. 

3. За Атлас Амбасадор д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси 
Обилићев венац 26, Београд (Стари Град), матични број 07735952, извршена је 
промена чланова у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре, и то брише се пословно име ATLAS Turistička agencija dd – 
уписује се пословно име Fortenova Grupa d.d., дана 4. априла 2019. године. 

4. За Крон д.о.о., са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за Загреб 11а, 
Београд (Нови Београд), матични број 07020350, извршена је промена чланова у 
регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, и то 
брише се пословно име Agrokor d.d. – уписује се пословно име Fortenova Grupa 
d.d., дана 4. априла 2019. године. 

5. За М-профил СПВ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси 
Зрењанински пут бб, Београд (Палилула), матични број 20715014, извршена је 
промена чланова у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре, и то брише се пословно име Agrokor d.d. – уписује се 
пословно име Fortenova Grupa d.d., дана 4. априла 2019. године. 

6. За mStart Business Solutions d.o.o., са седиштем у Београду, на адреси Аутопут за 
Загреб 11а, Београд (Нови Београд), матични број 21192538, извршена је 
промена чланова у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре, и то брише се пословно име MONDO-TERA DRUŠTVO SA 
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE и MSTART D.O.O. ZA 
INFORMATIČKE USLUGE – уписује се пословно име Fortenova Grupa d.d., дана 
5. априла 2019. године. 

7. За Нова Слога д.о.о. Трстеник, са седиштем у Трстенику, на адреси Кнегиње 
Милице 81/1, Трстеник, матични број 17254332, извршена је промена чланова у 
регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, и то 
брише се пословно име Agrokor d.d. – уписује се пословно име Fortenova Grupa 
d.d., дана 5. априла 2019. године. 

8. За ПИК Врбовец д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Партизанске 
Авијације бб, Београд (Нови Београд), матични број 21308919, извршена је 
промена чланова у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре, и то брише се пословно име PIK Vrbovec-Mesna Industrija 
d.d. – уписује се пословно име Fortenova Grupa d.d., дана 4. априла 2019. године. 

 
На основу расположивих информација објављених на званичној интернет презентацији 
Fortenova Grupе као и у српској и хрватској штампи и другим медијима, Комисија је 
основано претпоставила да је дошло до промене вршиоца контроле односно до 
стицања контроле Fortenova Grupе и над друштвима од тачке 9 – 21 из става I 
диспозитива овог закључка, имајући при том у виду и податке о структури власништва, 
а која је доступна на сајту АПР-а (тзв „дрво власништва“).  
 
Сходно наведеном, може се основано претпоставити да је дошло до промене вршиоца 
контроле над наведеним циљним друштвима, односно да пословна 
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трансакција/трансакције представља концентрацију која је спроведена без одобрења 
Комисије. 
 
Комисија је провером, такође, утврдила да јој наведена концентрација, до дана 
доношења овог закључка, није пријављена ради испитивања и није одобрена у складу 
са Законом.  
 
У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају 
поступљено супротно одредбама члана 63. и 64. Закона, ко остварује контролу у 
смислу члана 5. Закона над друштвом Fortenova Grupа, као и дозвољеност ове 
концентрације у складу са чланом 19. Закона, којим је прописано да су концентрације 
учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или 
спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то 
ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 
доминантног положаја. Комисија ће у поступку предузети све потребне доказне радње 
у циљу правилног утврђивања чињеничног стања у складу са Законом, укључујући и 
битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у 
погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно друге мере у 
складу са Законом.  
 
У складу са чланом 68. став 1. тачка 4. Закона, учеснику на тржишту одређује се мера 
заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 
10% од укупног годишњег прихода, оствареног на територији Републике Србије и 
обрачунатог у складу са чланом 7. Закона, ако спроведе концентрацију супротно 
обавези прекида у смислу члана 64. Закона, односно за коју није издато одобрење за 
спровођење концентрације у смислу члана 65. Закона. У складу са чланом 67. Закона, 
ако Комисија утврди да је спроведена концентрација за коју није издато одобрење, 
може донети решење којим ће учесницима у концентрацији изрећи мере потребне за 
успостављање или очување конкуренције на релевантном тржишту (мере 
деконцентрације) и то наложити учесницима да изврше поделу привредног друштва, 
отуђе акције или уделе, раскину уговор или изврше друге радње у циљу успостављања 
стања пре спровођења концентрације.  
 
Одредбом члана 35. Закона прописано је да Комисија покреће поступак испитивања 
повреде конкуренције по службеној дужности, када на основу достављених 
иницијатива, информација и других расположивих података, основано претпостави 
постојање повреде конкуренције, као и у случају испитивања концентрације у смислу 
члана 62. Закона. 
 
Члан 62. став 1. Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може спровести 
испитивање концентрације ако основано претпостави да та концентрација не испуњава 
услове дозвољености из члана 19. Закона, као и у случају друге концентрације која није 
одобрена у складу са Законом.  
 
Узимајући у обзир све изнето, Комисија је основано претпоставила да је Fortenova 
Grupа спровела концентрацију која није одобрена у складу са Законом. Сагласно 
наведеном а на основу чл. 35. став 1. и 62 став 1. Закона, одлучено је као у ставу I овог 
закључка. 
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Одлука у ставу II диспозитива овог закључка, донета је у складу са чланом 69. став (2) 
Закона о општем управном поступку Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), а у вези чл. 34. Закона. 
 
На основу члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива.  
 
На основу члана 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива. 

 
Упутство о правном средству  

 
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, а исти се може оспоравати у 
управном спору покренутом тужбом Управном суду у Београду против коначне одлуке 
Комисије у овој управној ствари.  
 

 

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ 

                                                                         Др Милоје Обрадовић 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


